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مجموعه مسکونی بزرگ زیتون اصفهان

مسعود محمدی:طراح

متر مربع32000:مساحت زمین

واحد509:تعداد آپارتمان

قشر کم درآمد:جمعیت پشتیبان

این.استشدهمحدودفرعیمتریدهخیاباندوبهوجنوبشرقوازرزمندگانخیابانبهشمالاززیتونمسکونیمجموعه
پارکینگ.باشدمیطبقه9برج8وطبقه3بلوک16وطبقه4بلوک18دارایمجتمع.استشدهتشکیلحیاطپنجازمجموعه

در.کندمیتامینرامجموعهنیازکهاستفروشگاهتعدادیدارایهمکفطبقهدرورودیعمارت.استیافتهانتقالزیرزمینبه
همکفیباالطبقاتودرشدهگرفتهنظردرسرپوشیدهورزشیسالنویکواجتماعاتسینماسالنیکعمارتاینزیرطبقه

برایآپارتمانها%30کهاندخوابهدو%50وخوابهسه%25خوابهیکآپارتمانها%25تقریبا.استواقعمسکونیهایآپارتمان
هشدوساخته،طراحیمحاسبهزلزلهبرابردرسازیمقاوماستانداردهایبراساسمجموعه.استشدهطراحیجسمیناتوانهای

.استمجهزحریقاعالمسیستموبهاست

حركت سواره

ورودي سواره و پيادهحركت پیاده
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نظام توده و فضا و خطوط هندسی پالن

طبقه همکف

است و در این 3به 2نسبت گوشت به استخوان 

حالت استخوان بیشتر از گوشت است به این 

علت که فضاها گرداگرد حیاط ها شکل گرفته اند 

.تا بتوانند از نور طبیعی استفاده کنند

سلسله مراتب عمودي

توده وفضا

طبقه اول

هندسه فضاي باز

وهندسهميباشدنظمبازدارايفضايهندسه
ازغيربهاستوجهیچهارآنفضاهايكليه

تربيشكنندگیدعوتبرايكهوروديهندسه
.استشدهطراحیدايرهنيمشکلبه

.داراي پنج حياط است

اصل محصور كردن فضا

اصل مقياس وتناسب
اصل مقياس وتناسب
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1/1 ≤ a/b ≤ 1/2.5

اصل مقياس وتناسب

نمای ورودی

برای اینکه ورودی مقیاس انسانی داشته باشدازیک توده به ارتفاع دو طبقه استفاده 
.کرده است

اصل مقياس وتناسب

اصل مقیاس وتناسب اصل فضاهای متباین
پهن وباريک شدن فضا

سرباز وسربسته شدن فضا

تغييرات طول وعرض وارتفاع

اختالف ارتفاع

تغيير مصالح 

طبقه در فواصل معین عالوه بر ایجاد سایه روشنها نشانه هایی برای تشخیص بهتر فضا هاوعدم 9با طراحی بلوکهای 
.یکنواختی در حجم شده است

کلیه احجام به شکل مکعب ومکعب مستطیل طراحی شده اند به جز در قسمت ورودی که از فرم منحنی استفاده 
از طرفی . شده است ودر واقع طراح با متمایز کردن حجم ورودی تاکید بصری در این قسمت را موجب میشود

فرمهای مکعب ومکعب مستطیل دارای خوانایی میباشند وطراحی کردن در این فرمها امکان استفاده از حداکثر فضا 
.را بوجود می آورد

اصل فضاهای متباین
اصل فضاهای متباین 
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اصل تباین

فضا هاي سرپوشيده 

فضاهاي سرباز

توده

عمومی

نيمه عمومی 

نيمه خصوصی

خصوصی

اصل قلمرو

اصل قلمرو
اصل ترکیب و کمپوزیسیون

تعريف پوسته با مدولهاي متناسب 

طراحی پنجره هاي با مدولهاي 
يکسان در بلوكهاي مختلف

استفاده از مصالح يکسان در تمام بلوكها

نماي ورودي

تفکيک وجه
تفکيک وجه

نماي ميانی مجموعه
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تفکيک وجه

نماي بلوكهاي مختلف مجموعه

.خط آسمان شکستگیهای زیادی دارد که در نما ایجاد تنوع کرده است

.همچنین نما به طور کامل قرینه نیست ولی از نظر بصری قرینه به نظر میرسد وباعث تعادل در نما شده است

تقارن وخط آسمان

خط آسمان در قسمت ورودی اصلی مجموعه در جهت تعریف بهتر ورودی شکل گرفته است از طرفی با 
.طراحی این خط آسمان توده وفضا کامال درگیر شده اند

. طراحی ورودی در امتداد خط تقارن تاکید بصری بیشتری بر آن دارد

قرارگیری دو بلوک به 
طبقه وبه طور 9ارتفاع 

قرینه در نمای ورودی 
ر باعث تاکید بیشتر ب

.ورودی شده است

نمای اصلی

نمای داخلی

براي اينکه ورودي مقياس انسانی  پيدا كند 
قسمت باالي ورودي به ضخامت يک طبقه و به 

عنوان اتصال دهنده دو قسمت حجم طراحی 
.شده است

خط آسمان شکستگی بسياري دارد كه در جهت تعريف 
.بهتر ورودي است و تنوع در نما را بوجود آورده است

خط آسمان و تقارن حركت های افقی وعمودی درنمای اصلی

سکون
حرکت های افقی وعمودی حاصل از تیر های 
ضخیم وستونها وریتم پنجره ها وجان پناه بام 

.ها در آخر ایجاد تعادل میکند

حركت های افقی وعمودی درنمای ميانی

خطوط عمودی در کنار خطوط افقی نما را به 
.تعادل رسانده است

سکون

حرکت های افقي وعمودی 

نماي بلوكهاي مختلف مجموعه
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طبقه همکف

سلسله مراتب عمودی

ورودی به مجموعه

ورودی به بلوکها

سلسله مراتب عمودی 

پالن زيرزمين

طبقه اول

سلسله مراتب عمودی

طبقه اول
پالن طبقه چهارم تا هشتم

سلسله مراتب عمودی

بزرگنمایي سلسله مراتب عمودی در طبقه همکف

هماطرافدربلوکچندهراجتماعاز
یلتشکآنهابرایخصوصیقلمرویک

عمومیقلمروازپلهچندباکهمیشود
یخصوصقلمروبهورودمیشودمتمایز

همبرعموددوجهتازهربلوک
ندهرچقلمرویکسانمدولیک.میباشد

.کنندمیمشخصرابلوک

برهمعمودخطدوطرفدرچهارهاپله
یمقرارمیکنندعبورمدولمرکزازکه

فقطکهاستذکرقابل.گیرند
دارایمجموعهاینطبقه9بلوکهای
.میباشدآسانسور

بزرگنمایي سلسله مراتب عمودی

بیخوبهواحدهرقلمروکمترفضاییپرتدلیلبه
همروبرویبعضاواحدهادرهای.استنشدهتعریف

دهشطراحیپلهنزدیکویاهمبهنزدیکفواصلودر
.اند

داردقرارواحدهادرروبرویهاآسانسورانتظارفضای
بهآنمقابلواحدقلمروفضاازقلمرواینوازطرفی

.استنشدهتفکیکخوبی
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طبقه همکف

خوابه1
خوابه2
خوابه3

تجاري

خوابه3و2و1تفکیک واحدهای  کاربری پالن زیرزمین

پاركينگ

-سالن اجتماعات-سينما
تجاري-ورزشی

انباری

توده خاک

رامپ

طبقه اول

خوابه3و2و1تفکیک واحدهای 

خوابه1
خوابه2
خوابه3

پالن طبقه چهارم تا هشتم

خوابه3و2و1تفکیک واحدهای 

خوابه1
خوابه2

خوابه3

تیپ بندی واحدها
يک خوابه

دو خوابه

داراي تقارن شجاعی  
.می باشد

دیاگرام

روابط عملکردي بين فضاها به خوبی رعايت نشده  .2
.است

.اتاق كولر تعبيه شده در اين واحدها از مزاياي آنها به حساب می آيد.2

در كل به دليل درگيري طراح با حجم 
پروژه، زمان الزم براي طراحی مناسب 

.پالن را نداشته است

فيلتر ورودي به آشپزخانه بسيار نزديک است  . فيلترها به خوبی طراحی نشده است.1
.بطوريکه د ر مستقيما رو به آشپزخانه باز شده واز نيمه خصوي بودن آن كاسته است

بالکن هاي اختصاصی براي آشپزخانه واتاق خوابها از ويژگيهاي خوب اين واحد  .3
.است 

:مزايا

:نتيجه 

.تناسب بين مساحت فضاها رعايت شده است.1

:معا يب

بالکن هاي اختصاصی براي آشپزخانه واتاق خوابها از ويژگيهاي خوب اين واحد  .3
.است 
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